
Zondag 4 december 2022, Tweede Advent 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Ruth, een dichtbije vreemdelinge 

 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Twee adventskaarsen worden aangestoken 

I Een lichtje in je ogen, 
 een lichtje in je hart. 
 Wij zien het en geloven: 
 God maakt een nieuwe start. 
 
II Twee kaarsen als een teken, 
 Als lichtjes in de nacht. 
 Zo laat God aan ons weten: 
 Ik geef je nieuwe kracht. 

 
Zingen:  Projectlied, tekst: Erik Idema, melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, Lied 469 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door. 
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Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Bethlehem. 

 
We gaan staan 
 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen:  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  O God van Jozef, leid ons verder, Psalm 80: 1 en 2 
 
We gaan zitten 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 

afgesloten met acclamatie: Lied 301e 
 

- De heilige Schrift - 
 
Kindermoment 
 
Gebed 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Ruth 4: 13-17 
 
Zingen:  Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten, Lied 787 
 
Evangelielezing: Mattheüs 13: 54-58 
 
Zingen:  Omdat Hij niet ver wou zijn, Lied 528 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Hoe zal ik U ontvangen, Lied 441: 1, 2 en 10 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
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Onze Vader 
 
Collecten, toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:  Hef op uw hoofden, poorten wijd, Lied 435: 1,2 en 3 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger: Christiaan Boers 
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Liesbeth Wouters 

muziek Muziek: Ies Nijman, orgel 
Kinderdienst: Wenda Bergsma 
Collecten: 1. Thermometeraktie*, 2. Plaatselijke kerk**  
 
* De thermometeractie is voor Terre des Hommes, Stop kinderarbeid in micamijnen in India en 
Madagaskar. U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk 
onder vermelding van ‘Terre des Hommes micamijnen’. 
 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar  
NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke 
kerk’. 
 

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

